
 

  

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                             Άγιος ηέθανος, 20/2/2018 

ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ                                                       Αριθμ. Πρφη. :     6454 
ΔΗΜΟ ΔΙΟΝΤΟΤ                                                   Αριθμ. Απόθαζη: 531 

        

ΑΠΟΦΑΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΤΝΣΗΡΗΗ 
              & ΕΠΙΚΕΤΗ ΟΥΗΜΑΣΩΝ ΔΗΜΟΤ ΔΙΟΝΤΟΤ 

          Έτονηας σπόυη: 
 

1. Σνπ Ν.Γ. 2396/53 (ΦΔΚ 117/8.5.1953 ηεύρνο Α΄) Πεξί θαλνληζκνύ ρξήζεσο θαη θηλήζεσο 

απηνθηλήησλ νρεκάησλ ηνπ Γεκνζίνπ ησλ Οξγαληζκώλ Σνπηθήο Απηνδηνηθήζεσο θαη ησλ ελ γέλεη Ννκηθώλ 
Πξνζώπσλ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ 

2. Σελ αξηζκ. 3373/390/1975 (ΦΔΚ 349/75 ηεύρνο Β'), Πεξί θαζνξηζκνύ δηαδηθαζίαο επηζθεπήο, 

ζπληεξήζεσο, αγνξάο αληαιιαθηηθώλ θαη πξνκήζεηαο θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθώλ θιπ. ησλ απηνθηλήησλ 

νρεκάησλ ηνπ Γεκνζίνπ, ησλ Οξγαληζκώλ Σνπηθήο Απηνδηνηθήζεσο θαη ησλ ελ γέλεη ΝΠΓΓ θιπ. πεξί ώλ ην 
άξζξν 1 ηνπ Ν.Γ. 2396/53, όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ αξηζκ. 4993/745/1975 Απόθαζε Τπ.Δ.  (ΦΔΚ 

489/Β/1975) θαη ηζρύεη. 

3. Σνπ Ν. 976/1979 (ΦΔK 236 ηεύρνο Α') Πεξί ξπζκίζεσο δεηεκάησλ ζρεηηθώλ πξνο ηξνραία αηπρήκαηα 

πξνθαινύκελα ππό κεραλνθηλήησλ νρεκάησλ ηνπ Γεκνζίνπ. 

4. Σελ ΤΠ.ΠΡΟΔΓΡ.ΚΤΒ.1450/550/82 απόθαζε (ΦΔΚ 93/82 ηεύρνο Β') Καζνξηζκόο θαηαλαιώζεσο 

θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθώλ ησλ Κξαηηθώλ απηνθηλήησλ, Ν.Π.Γ.Γ., Οξγαληζκώλ θιπ. 

5. Σελ ΤΠ.ΠΡ.ΚΤΒ. 6400/2060/84 απόθαζε (ΦΔΚ 421/84 ηεύρνο Β') Γηαδηθαζία αγνξάο, δηάζεζεο, 

ζέζεο, άξζεο ηεο θπθινθνξίαο θιπ. απηνθηλήησλ ησλ Τπεξεζηώλ ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν.Γ. 2396/53 θαη 

δηθύθισλ. 

6. Σελ Κ.Τ.Α. 36103/703/91 (ΦΔΚ 818/91 ηεύρνο Β') Αληηθαηάζηαζε ησλ πηλαθίδσλ ησλ 

θπθινθνξνύλησλ απηνθηλήησλ Κξαηηθώλ Τπεξεζηώλ (Κ.Τ.) θαη ησλ απηνθηλήησλ θάζε θαηεγνξίαο (Β' 730) 

ηνπ Τπνπξγνύ Πξνεδξίαο ηεο Κπβέξλεζεο, δηα λέσλ πηλαθίδσλ (αληαλαθιαζηηθώλ). 

7. Σνπ Ν. 2503/97 (ΦΔΚ 107/30.05.1997 ηεύρνο Α') Γηνίθεζε, νξγάλσζε, ζηειέρσζε ηεο Πεξηθέξεηαο, 

ξύζκηζε ζεκάησλ γηα ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη άιιεο δηαηάμεηο. 

8. Σελ αξηζκ. 3989/16891/15.07.1997, ηνπ ΤΠ.Δ.Α.Η.Γ. «Θέκαηα Απηνθηλήησλ», κεηά ην Ν.2503/1997.  

9. Σνπ N. 3463/06 (ΦΔΚ 114/08.06.2006 ηεύρνο Α') Γεκνηηθόο & Κνηλνηηθόο Κώδηθαο. 

10. Σνπ Ν. 3542/07 (ΦΔΚ 50/02.03.2007 ηεύρνο Α'): Σξνπνπνηήζεηο δηαηάμεσλ ηνπ Κώδηθα Οδηθήο 

Κπθινθνξίαο (θσδ. λ. 2696/1999, ΦΔΚ 57/Α΄). 

11. Σνπ "N.3852/10 (ΦΔΚ 87/07.06.2010 ηεύρνο Α'): Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο 

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο - Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο. 

12. Σελ αξηζκ. πξση. 807/5332/14.2.2018 .Απόθαζε ηνπ Γεκάξρνπ Γηνλύζνπ πεξί ζπγθξόηεζεο ηεο  

Δπηηξνπή πληήξεζεο θαη Δπηζθεπήο Ορεκάησλ ηνπ Γήκνπ. 

13. Σελ  αξηζκ. πξση. 649/ 4992/12.2.2018 Απόθαζε Γεκάξρνπ  κε ηελ νπνία απνθαζίζηεθε ε 

επείγνπζα αλάγθε Πξνκήζεηαο ρεηξηζηεξίνπ γεξαλνύ αλύςσζεο ππόγεησλ θάδσλ  

14. Σν κε αξ. πξση. 29137/20.9.2017 έγγξαθν ηνπ Γξαθείνπ Κίλεζεο ηεο Γηεύζπλζεο Πεξηβάιινληνο 

ζρεηηθά κε ηελ απώιεηα ηνπ ελόο ρεηξηζηεξίνπ γεξαλνύ αλύςσζεο ησλ ππόγεησλ θάδσλ από ην 
απνξξηκκαηνθόξν κε αξηζκό θπθινθνξίαο  ΚΗΙ 7256, 

15. Σν γεγνλόο όηη ν Γήκνο δηαζέηεη 10 ζπγθξνηήκαηα ππόγεησλ θάδσλ ηνπο νπνίνπο αλαζεθώλεη (από 

ηελ ππόγεηα ζέζε ηνπο) γεξαλόο πνπ είλαη ηνπνζεηεκέλνο ζε απνξξηκκαηνθόξν απηνθίλεην θαη ε ιεηηνπξγία 
ηνπ γεξαλνύ γίλεηαη κε εηδηθό ρεηξηζηήξην,   

16. Σν γεγνλόο όηη κεηά ηελ απώιεηα ηνπ ρεηξηζηεξίνπ είλαη πιένλ δπλαηή ε απνθνκηδή απνξξηκκάησλ 

ησλ ππόγεησλ θάδσλ κόλν κε ηε ρξήζε ηνπ ελόο απνξξηκκαηνθόξνπ κε ζπλέπεηα λα κελ ππάξρεη εθεδξεία 

γεξαλνύ θαη ζε πεξίπησζε νπνηαζδήπνηε ηπρόλ βιάβεο ηνπ 2νπ απνξξηκκαηνθόξνπ ή γεξαλνύ ηνπ, λα 
θαηαζηεί αδύλαηε ε απνθνκηδή ησλ απνξξηκκάησλ από ηα ζπγθξνηήκαηα ππόγεησλ θάδσλ. 

17. Σελ από 15/1/2018 Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά -Σερληθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο: ΑΡΙ ΕΠΕ,  ε νπνία 

αληαπνθξηλόκελε ζηελ πξόζθιεζε ηεο Γ/λζεο Πεξηβάιινληνο απέζηεηιε πξνζθνξά γηα πνζό ησλ  4.898 
Εσρώ, κε Φ.Π.Α 24%. 

ΑΔΑ: 7Σ5ΤΩ93-ΙΗ2



 

18. Toπ Π.Γ. 80/16 (ΦΔΚ 145/05.08.2016 ηεύρνο Α'): Αλάιεςε ππνρξεώζεσλ από ηνπο δηαηάθηεο." θαη 

ζηηο ππνελόηεηεο ηεο. 

19. Σν γεγνλόο όηη ζα πξνθιεζεί δαπάλε ζπλνιηθνύ πνζνύ 4.898€ ζε βάξνο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ 

Γήκνπ Γηνλύζνπ γηα ην νηθνλνκηθό έηνο 2018.  

 
 

                                                            ΑΝΑΘΕΣΕΙ 

 

κε ηε δηαδηθαζία ηνπ Δπείγνληνο ηελ «Πξνκήζεηα ρεηξηζηεξίνπ γεξαλνύ αλύςσζεο ππόγεησλ θάδσλ» ζηελ 

εηαηξία ““ΑΡΙ Δ.Π.Δ.” ” έλαληη πνζνύ 4.898 €, κε ρξέσζε ηνπ Κ.Α. 20.6671.0001 κε ηίηιν «Αληαιιαθηηθά 

κεηαθνξηθώλ κέζσλ». 
 

 
 

Η Επιηροπή σνηήρηζης και Επιζκεσής Οτημάηφν 

 

1.Παπαδόποσλος Αποζηόλης,   ΠΕ5 Μητανολόγος Μητανικός 

  

2.Γκαζιώνα Ιφάννα, κλάδοσ ΣΕ Διοικηηικού. 

  

3.Ρούζζος Νίκος,  ΔΕ29 Οδηγών Ασηοκινήηφν 

ΑΔΑ: 7Σ5ΤΩ93-ΙΗ2
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